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Poda al passeig 

marítim de Sitges 

 

El passat 13 de novembre, com a part del 

procés d’implantació del PAU (Pla                     

d’autoprotecció) vam realitzar un simulacre 

d’incendi a les nostres instal·lacions, concre-

tament al Taller i al Centre Ocupacional.        

Tots els ocupants van seguir les senyals   

d’evacuació correctament i es van dirigir als 

punts de reunió i al punt de trobada de forma 

ràpida i ordenada. Finalitzada l’evacuació, el 

cap de l’emergència els hi va explicar que no 

havia hagut cap incendi, que es tractava d’un 

simulacre “per si algun dia passava de      

veritat”. 

Simulacre d’incendis 

 

Durant aquest mes de novembre por-

tem a terme la poda de les palmeres del   

passeig marítim de Sitges, el tram més 

extens que comprèn des de Terramar, 

fins la Fragata.  

Per efectuar la tasca, s’ha comptat amb 

dues cistelles elevadores de diferents 

alçades i amb un equip de dos caps i 

tres operaris. La planificació, tot i les 

inclemències del temps, ha estat dins 

del termini establert i cal destacar que 

la feina ha transcorregut sense cap inci-

dent.    



recorda 

Per la publicació d’articles i noticies, al 

butlletí envieu texts i fotografies al respon-

sable de comunicació Ayoze Sánchez al 

correu asanchez@tegar.cat  

 

 

El passat 20 i 21 de novembre els treba-

lladors del CET jardiners van rebre una 

xerrada en seguretat vial a càrrec de dos 

agents de la policia local de Vilanova, per 

tal de recordar-nos les nocions bàsiques 

de com transitar per la via pública, les                   

senyalitzacions o com han d’evitar       

situacions de risc. La xerrada va ser molt 

interessant i els treballadors van poder 

participar-hi i resoldre els seus dubtes. 

Des d'aquí, li donem les   gràcies a la po-

licia local per aquesta col·laboració. 

 

Telèfon de l’Associació de Pares 

 679688527  

 

Des del Centre Especial de Treball, li 

donem la benvinguda a la Mónica 

Fernández  que ha començat a treba-

llar a Serveis Industrials després de 

realitzar el període d'aprenentatge al 

SOI i unes pràctiques laborals que li 

han servit per demostrat les seves 

capacitats i adquirir les competències 

i hàbits necessàries per realitzar les 

tasques de Manipulats.   

 

Nova contractació 

al CET manipulats 

 

 Nova incorporació 

al SOI 

Donem la benvinguda a la Meritxell 

Gallego que es va incorporar al Ser-

vei Ocupacional d’Inserció el dia 5 de 

novembre. Una companya amb molta 

il·lusió i ganes d’aprendre per poder 

aconseguir en el futur un contracte 

laboral. Tots els teus companys i   

professionals del Tegar, et desitgem 

tot el millor en aquesta nova etapa. 

En el marc del conveni de col·laboració 

amb la Fundació ONCE,  per a l’atenció a 

persones amb sord-ceguesa, aquest mes 

de novembre hem iniciat una formació dac-

tilològic al palmell i llengua de signes recol-

zada. La formació, va dirigida a la Mireia, 

monitora dels serveis industrials i referent 

del Jordi Vilanova per aconseguir millorar la 

comunicació amb ell. Aquesta formació, 

l'està duent a terme una mediadora de    

FOAPS, que a més, un cop a la setmana 

realitza un suport comunicatiu amb el Jordi. 

Formació en  

seguretat vial 

Curs de llenguatge de 

signes dactilològic 

El passat 7 de Novembre, el grup que 

participa a l'activitat del Trekking dels 

dimecres de l'STO, va participar en una 

activitat extraordinària organitzada pel 

Consell Comarcal del Garraf. L'activitat 

va consistir en una visita guiada a la 

Masia Cabanyes i la participació en un 

taller de màgia, impartit per un voluntari 

del grup de Gent Gran del propi Consell 

Comarcal. El taller de màgia fou un   

moment divertit del que van gaudir els 

nostres nois i noies, doncs els trucs de 

màgia eren senzills però molt sorpre-

nents. Cal dir que el propi mag els hi va 

explicar el secret d'algun dels trucs.  

Conèixer els trucs els hi va fer molta 

gràcia.  

Després de la visita i de l'espectacle de 

màgia, el grup de Gent Gran va convidar 

a tot el grup a un petit refrigeri. La sorti-

da fou molt interessant i esperem que es 

pugui repetir en alguna altre ocasió.  

Activitat a la 

Masia Cabanyes 


